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"Temos de dar o máximo
sem pensar no futuro"

MADALENA
PATRÍCIO

Começou ávida profissional
como educadora de infância

e jubilou-se com um
doutoramento em Educação
e Comunicação em Ciências

da Saúde, a dar aulas na
Faculdade Medicina da

Universidade de Lisboa.
Os 70 anos não lhe pesam

e vai continuar a colaborar
com a faculdade
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É a segunda portuguesa a ser dis-

tinguida com o Prémio Gusi para
a Paz, depois de o ex-Presidente da
República António Ramalho Eanes
ter recebido este galardão em 2015.
Aos 70 anos, fala da importância do
trabalho com a comunidade com
um entusiasmo juvenil, e diz que é

preciso dotar os estudantes de me-
dicina de ferramentas de empatia
com os pacientes. Foi presidente
da AMEE (Associação Internacio-
nal para a Educação Médica) entre
2006 e 2013 e uma das primeiras
mulheres a ir à Arábia Saudita dar
formação nesta área, em salas em
que as mulheres estavam sentadas
de um lado e os homens do outro.
Antes de partir para a capital das

Filipinas onde recebeu o prémio
na última quarta-feira, telefonou
ao general Eanes — que não conhe-
ce — para lhe perguntar se queria
enviar uma mensagem para ser lida
durante a entrega do galardão que
este ano reconheceu o trabalho de

15 personalidades dos cinco conti-
nentes, nas áreas da cidadania, paz
e saúde.
? Como é que uma pessoa que co-

meça a trabalhar como educadora
de infância acaba a dar aulas na
Faculdade de Medicina de Lisboa,
sem ser médica?
? Pensei ir para Físico-Químicas,
mas acabei por me inscrever na
Escola de Educadores de Infância
Maria Ulrich; trabalhei quatro anos
nesta área e saí do país. Enquanto
estive fora fiz uma pós-graduação
no Instituto Superior de Pedagogia
de Paris e quando regressei a Por-
tugal fui trabalhar para o Centro
de Saúde Mental de Lisboa. Mais
tarde, licenciei-me em Ciências da
Educação, fiz mestrado na área e,
em 1993, comecei a dar aulas como
professora auxiliar no Instituto de

Introdução à Medicina, na Faculda-
de de Medicina onde me doutorei.
? O que ensina ao seus alunos?
? O nosso objetivo é sensibilizar
os jovens estudantes para a pes-
soa como um todo. No módulo

"O médico a pessoa e o doente",
criado pelo professor Gomes Pe-
dro, frequentado pelos alunos do
l. Q ano, e que lecionei entre 1993
e 2018, enviamos os alunos para
instituições na comunidade onde
exista um projeto de excelência de

apoio à vulnerabilidade — lares de

idosos, prisões, locais de apoio a
pessoas com deficiência, casas de

reinserção, carrinhas que apoiam a
intervenção social à noite, etc. Esta
saída da faculdade permite que
contactem e sintam a dimensão do
sofrimento do outro, e percebam
por que há pessoas que resistem
e outras não. O modo como cada
médico recém-formado exerce o

seu papel é um prerrogativa indi-
vidual. Com esta interação quere-
mos deixar nesses jovens algo que
os inquiete e os motive a intervir.
Também dou formação aos docen-
tes em pedagogia no contexto do
Departamento de Educação Médi-
ca, que dirigi até ao fim da minha
carreira .

? Destaca algum ensinamento em
particular desse contacto dos estu-
dantes com a comunidade?
? Um dos grupos esteve no Institu-
to Feliciano de Castilho [associação
promotora do ensino de invisuais];
no final do programa, o senhor Ví-
tor que os tinha acompanhado e

que eles quase não tinham perce-
bido que era invisual (...) levou-os

para a rua, e no fim vendou-os e pe-
diu-lhes para nunca se esquecerem
de falar com os invisuais sempre
que tiverem um paciente com esta
característica numa consulta. O
senhor Vítor fez este pedido porque
há médicos que falam para a pessoa
que acompanha o cego, esquecen-
do-se de que aquele paciente ouve
e pode comunicar. Voltaram im-
pressionados com esta experiência
e com o pedido que lhes foi feito ...

? Quer mencionar alguma pessoa
que tenha sido particularmente
importante na sua carreira ou for-
mação?
? O professor Guilherme Jordão,
que já faleceu, foi a pessoa que me
fez crescer na educação médica.
Outra pessoa que quero mencio-

nar é a [pediatra] professora Lour-
des Levy, que faleceu há três anos.
Nos vivos quero referir o professor
Gomes Pedro com quem trabalhei
como investigadora na Clínica Uni-
versitária de Pediatria e me convi-
dou para a Faculdade. A nível in-
ternacional tenho de mencionar o

professor Ronald Harden que foi e
é a grande força motora da AMEE,
organização que dirigi sete anos e

com quem continuo a colaborar.
? O prémio Gusi é pouco conhe-
cido entre nós, mas de grande im-
portância na Ásia. Como reagiu
quando soube que era uma das pre-
miadas na edição deste ano? Sabe

quem propôs a sua candidatura?
Q Ia a dormitar no banco ao lado
do condutor quando o telemóvel
tocou, e em inglês, informaram-
-me que seria uma das distinguidas
(este ano) com o prémio criado em
2002. Mais do que meu, sinto que
o prémio é da Faculdade Medici-
na da Universidade de Lisboa e da
AMEE; todo o trabalho que a Fun-
dação Gusi valorizou, nunca teria
sido possível sem o apoio e contri-
buto destas instituições, nem sem
os que nelas trabalham. Foi com
elas que ganhei o entusiasmo para
agir. Além disso, e acima de tudo,
sinto uma enorme alegria e emoção
por o prémio vir para Portugal.

? Qual é a mensagem que deixa
aos estudantes de Medicina?
? Eu não sou médica... mas acho

que têm, temos, de dar o máximo
sem pensar [nas recompensas] no
futuro. Temos de nos entusiasmar
pelas causas e melhorar o que está
à nossa volta.
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